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saben, immersos en la in-
finita dimensió de l’ab-
surd, compartint esbalaï-
ment i preguntes sense
resposta amb Vladimir,
Estragon, Rosenkrantz i
Guildenstern. Pensen que

nisterra va acabar l’escrip-
tura de Ñaque o de piojos
y actores. En fa dos que
els còmics veïns Ríos y So-
lano van aturar la seva
eterna ronda per la sala
Beckett per inaugurar un
nou escenari.

Han tornat –amb els
mateixos actors que l’any
1989– per recolzar la sen-
tència de l’autor: “No serà
el mateix”. Ells no ho

Ñaque o de piojos
y actores
de José Sanchis Sinisterra.
Sala Beckett, 29 d’octubre de 2009

Qui porta vora qua-
tre segles atrapat
en una comèdia

metateatral no s’hauria
d’amoïnar pel fet d’afegir
30 anys més al seu labe-
rint beckettià. Fa tres dè-
cades que José Sanchis Si-
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De Ñaque a l’eternitat
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tot és sempre, com sem-
pre, el mateix. Ells no han
canviat –protagonistes de
la història petita del teatre
universal, com els perso-
natges de Shakespeare
il·luminats per Stoppard–;
el text tampoc.

El gran canvi s’ha pro-
duït a l’altre costat de la
quarta paret. El públic del
2009 ha canviat en 30
anys. Ha canviat en vint.

L’espectador ha perdut in-
nocència en aquest trajec-
te. Quan es va presentar
Ñaque per primera vega-
da amb el seu homenatge
al tarannà subversiu del
teatre popular, el públic
estava més que disposat a
trencar amb la conforta-
ble relació que hi havia
entre sala i escenari.

Ara, aquest trencament
forma part de la normali-

tat. Ríos i Solano estan
una mica més sols en la
seva errònia existència
com a personatges meta-
teatrals. Són observats
com a criatures entranya-
bles d’un moment en què
el teatre es reinventava a
l’Estat espanyol per estar
a l’alçada de les expectati-
ves d’una nova societat.
Només per això es mereix
tot el nostre respecte.

Elpúblichacanviat
en 30 anys. Ha
perdut innocència
en aquest trajecte

L’In-Edit
enfrontaPide
laSerraiEnric
Montefusco
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Quico Pi de la Serra és per
molts el millor músic de la
seva generació, tot i els
Llach, Bonet, Serrat, etc.
Enric Montefusco, líder de
la banda de rock Standstill,
és també un home admirat,
tot i que més jove. Tots dos
són l’objecte d’estudi del do-
cumental The new catalan
song, de Raúl Hinojosa, que
s’estrena aquesta nit dins el
festival In-Edit de cinema
documental musical (Ari-
bau2,22.30h).“Emsembla-
va un binomi molt interes-
sant pel caràcter de cadas-
cun d’ells: Pi de la Serra fa
45 anys que toca i sempre
ha estat un outsider. I l’En-
ric forma part d’una de les
propostes més interessants
que es fan ara a Catalunya”,
ens confessa Hinojosa.

El director del film, de
fet, va engegar el projecte
amb l’objectiu de retratar
la nova onada de pop-rock
català i va acabar sortint
per la tangent en descobrir
el tarannà dels seus dos
personatges. “Els uneix la
capacitat d’estar a la con-
tra”, rebla Hinojosa.

La pel·lícula no és un re-
cull històric, sinó una tro-
bada. Parlen asseguts a les
escales de la Farinera del
Clot i malparlen de l’ano-
menat rock català, de la
llengua i de qui sigui. Hino-
josa assegura que no hi ha
res improvisat i que si els
seus protagonistes parlen
malament del concert del
Sant Jordi del 1991 és per-
què ell els ho va demanar.
Montefusco fins i tot es re-
troba amb el català tot can-
tant una versió de Leonard
Cohen. Pi de la Serra
l’acompanya a la guitarra.
No hi ha nostàlgia. Hinojo-
sa deixa clar que tots dos
són la prova de la bona salut
de la música que es fa ara
en aquest país. ■

Hihacasesd’algú!
Una casa amb
propietari, La
casa de Bernar-
da Alba, i Mort
de dama han
estat els dos es-
pectacles més
premiats en la
15a edició dels

Butaca, que es va celebrar ahir a
les Reials Drassanes. El primer,
un gran text de García Lorca per
al qual Lluís Pasqual –que ahir va
dedicar el premi al desaparegut
López Vázquez– ens va regalar
un duet interpretatiu de primera
línia: Núria Espert i Rosa M.
Sardà. És el millor espectacle de
l’any a decisió del públic, dirigit
pel que han considerat millor di-
rector i amb la millor escenogra-
fia, una casa intimista que, per no
perdre força, es va haver de re-
presentar a la Sala Petita del TNC
quan hauria pogut omplir la
gran. El públic també va premiar
l’excel·lent interpretació que
Mercè Arànega va fer a Mort de
dama, de Llorenç Vilallonga, a la
vegada que han reconegut la
qualitat del vestuari i il·luminació
d’aquest mateix espectacle.

De premis n’hi va haver molts.
Amb motiu de la 15a edició, la
gala es va celebrar a Barcelona
per primera vegada en la seva
curta però intensa història. Les
velles pedres de les Drassanes
van engalanar la glamurosa nit,
plena de nominats, companys de
projecte, presentadors dels pre-
mis –també de l’ofici– i actuaci-
ons intercalades d’artistes com
Pepa Plana i Trànsit Dansa. Però
els showmen per excel·lència
van ser Glòria Cid i Jordi Martí,
creadors del certamen, sorgit de
la seva il·lusió des d’un senzill
programa de ràdio de Premià de
Mar. Van començar fent una
“comparació de bon rotllo” amb
la gala de l’Acadèmia i els pre-
mis Gaudí. “Aquí no tenim els
mateixos canapès ni els sofàs”,
bromejaven.

La Glòria i en Jordi van continu-

xerrar. Víctor Masan, millor actor
de musicals en la passada edició,
no es va tallar en explicar que no
va trobar feina i que va haver de
marxar a Madrid, “on no hi ha
Jocs Olímpics però sí feina”, i que
havia aconseguit tornar a Barce-
lona amb Urtain, d’Animalario.
Pablo Derque, millor actor de re-
partiment, va confessar que havia
begut molt, però això no treu que
estigués content. Oriol Broggi,
premiat per la seva delicatessen
Hamlet, va fer pujar tot l’equip, in-
closos tècnics, “perquè mai surten
als diaris”. Enric Majó va agrair
amb paraules emocionades els 45
anys de complicitat amb el públic.
Mercè Arànega, millor actriu, va
dir que recomana treballar amb
mallorquins: “Sempre estan de
festa, canten, ballen i porten so-
brassada”. En tenim constància.

Enric Majó per la seva
trajectòria i l’Ateneu 9
Barris per la divulgació
del circ s’emporten els
Butaca honorífics 2009
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Mercè Arànega i Jordi Boixaderas FOTO: MARIA ÀNGELS TORRES

ar tota la nit fent gala del seu sentit
de l’humor incisiu. Les primeres en-
tregues van ser per a la difusió. De ci-
nema, Àlex Gorina i la Finestra indis-
creta. De teatre, el programa Ànima,
que Jordi Puntí no va poder recollir
perquè s’havia trencat un peu, po-
bret. Però la nit havia de continuar i
ho va fer amb eufòria, cava i ganes de

@Millor espectacle:
La casa de Bernarda Alba,
producció TNC/Teatro Español

@Millor esp. de petit format:
Hamlet. Direcció: Oriol Broggi

@Millor espectacle de dansa:
Quartet, creació de Cia. Búbulus

@Millor musical:
Spamalot, de Tricicle

@Millor direcció teatral:
Lluís Pasqual per La casa de B. Alba

@Millor actor de teatre:
JordiBoixaderasperMortd’unviatjant

@Millor actriu de teatre:
Mercè Arànega per Mort de dama

@Millor actor de musical:
David Ordinas per La Bella y la Bestia

@Millor actriu de musical:
Vicky Peña per Sweeney Todd

@Millor actor de repartiment:
Pablo Derqui per Mort d’un viatjant

@Millor actriu de repartiment:
Rosa Renom per Rock & Roll

@Millor escenografia:
Paco Azorín per La casa de B. Alba

@Millor vestuari/il·luminació:
César Olivar i Ángel Vilda (vestuari)
i Quico G. (AAI) per Mort de dama

@Millor text teatral:
Jordi Casanovas per La revolució

@Millor composició:
Manu Guix per Què

@CINEMA. Millors actor/actriu:
Eduard Fernández/Carme Elias

@Millor pel·lícula:
Camino, de Javier Fesser

I el Butaca és per a...


